ELŐTERJESZTŐ

Pilis Város polgármestere

Előterjesztés száma: 48/2020.
NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. február 27-i rendes ülésére
Tárgy: Javaslat a DAKÖV Kft-vel Közszolgáltatási Szerződés megkötésére.
Tisztelt Képviselő–testület!
A DAKÖV Kft. a közszolgáltatási szerződés megkötését kezdeményezi a szippantott
szennyvizek gyűjtésének és ártalmatlanításának tárgyában. Mellékelem a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII törvény kivonatát, mely rendezi ezt a kérdést, illetve annak kereteit
biztosítja.
A mai napon felhívott Artz Sándor, a DAKÖV Monori Üzemigazgatóságának igazgatója és
sürgette a szerződés megkötését tekintettel arra, hogy azt pénteken be kell, hogy nyújtsa az
illetékes hatósághoz. Az Önkormányzat irattárában próbáltuk keresni ezen szerződést,
azonban jelen előterjesztés megszületéséig nem találtuk. Mindennek az lehet a magyarázata,
hogy meghatározott ideig a Gerje-Forrás Kft. látta el a víziközművek üzemeltetését és az
Önkormányzat – csak valószínűsíthető – nem kötött szerződést saját tulajdonú cégével. A
szerződés egyébként a DAKÖV-nél sem található.
Az előterjesztéshez mellékelem az Önkormányzat köztisztaságról és szervezett köztisztasági
szolgáltatásokról szóló 4/2015. (III. 01.) önkormányzati rendeletét, mely tartalmában teljes
egészében felülvizsgálatra szorul, és újra alkotása csak a kötelező jogszabályi minimumok
mentén javasolt, tekintettel az elmúlt évek változására, azaz arra a tényre, hogy a közüzemi
szolgáltatások üzemeltetése teljeskörűen elkerült az Önkormányzattól, önálló ármegállapítási
jogköre sincs ebben a kérdésben.
Határozati javaslat
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a DAKÖV Kft. által küldött Pilis Város közigazgatási területén keletkező nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásáról
szóló Közszolgáltatási Szerződés-tervezetben foglaltakkal egyetért,
2./ felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási Szerződés aláírására.

Felelős: 1./ pont tekintetében nincs, 2./ pont tekintetében polgármester
Határidő: 1./ pont tekintetében azonnal, 2./pont tekintetében azonnal és folyamatos,
Pilis, 2020. február 25.
Hajnal Csilla
polgármester
Az előterjesztés melléklete: Közszolgáltatási Szerződés tervezet, 1995. LVII. törvény részlet,
4/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet
Az előterjesztést készítette: dr. Szabó György jegyző
Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal nem
kívánok senkit meghívni.
Az előterjesztést tárgyalja:

